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  چکیده
و گسـترش خـدمات    جـاد یهـا در ا  دولـت  نـده ینقـش فزا  نیو همچنـ  ياقتصـاد  يها تیگسترش و تنوع فعال

و تـالش در جهـت    یو اجتمـاع  ياقتصاد يها و گسترش تعهدات دولت در عرصه یاجتماع نیتأم ،یعموم
 لیتبد رگذاریمهم و تأث يرا به امر اتیمال افتیپرداخت و درعادالنه درآمد،  عیو توز يتحقق رشد اقتصاد

ت یشور، از لحاظ ماهکرا در  ياقتصاد يها تیاز فعال يادیها بخش ز ارانهیردن کقانون هدفمند. کرده است
بر آمار  هیتک زیو ن یاتیمقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مال نیدر ا. ندک یم روز بهها  تیفعال

 بیـ ترک رییـ بـر تغ  هـا  ارانـه ی يطرح هدفمنـد  يرگذاریتأث يرهایمس صیپرسشنامه، به تشخ نیموجود و تدو
قرار گرفته  ی، مورد بررس1392در سال  رییتغ نیپرداخته شده است و اثرات ا ياستان خراسان رضو یاتیمال

 یراتـ ییتغ ،هـا  ارانـه ی يدر صـورت اعمـال قـانون هدفمندسـاز     دهـد  یمـ بـه دسـت آمـده نشـان      جینتـا . است
بـر درآمـد،    اتیمال زانیعامل اثرگذار بر م نیتر مهم. نگرفته است صورت ها اتیمالدر سهم  يا مالحظه قابل
انـد؛   بـوده  یقـانون  يرهـا یبـر درآمـد را داراسـت، متغ    اتیـ مال زانیـ و اثر کل بر م میاثر مستق نیتر بزرگکه 

 يهـا  تیـ هـا، وجـود معاف   ها و دستورالعمل شنامهو مقررات، بخ نیهمچون ضعف قوان یعوامل دیگر عبارت به
 اتیباعث کاهش مال الرأس یعل صیو روش تشخ افزوده ارزشبر  اتیگسترده، عدم گسترش نظام مال یقانون
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 .گردند یبر درآمد م
  

  .ستانده جدول داده ات،یمال ارانه،ی ،يهدفمندساز: ها واژهکلید
  JEL: I38,E31,D57 يبند طبقه

  
  مقدمه. 1

 زیـ ن اتیـ مال. باشـد  یپذیر مـ  یکی از ابزارهاي مهم اقتصادي جهت حمایت از اقشار آسیبیارانه 
 ،یمنظور پرداخت مخارج عمـوم  و به نیموجب قوان اشخاص است که به ییدارا ایاز درآمد  یقسمت
 يادار يها وسیله اهرم کشور به یاسیو س یاجتماع ،يو حفظ منابع اقتصاد یمال يها استیس ياجرا

 نـده ینقـش فزا  نیو همچنـ  ياقتصـاد  يهـا  تیـ گسترش و تنوع فعال. شود یدولت وصول م ییو اجرا
و گسـترش تعهـدات دولـت در     یاجتمـاع  نیتـأم  ،یو گسـترش خـدمات عمـوم    جـاد یها در ا دولت
عادالنـه درآمـد،    عیـ و توز يو تالش در جهت تحقق رشد اقتصـاد  یو اجتماع ياقتصاد يها عرصه

 يقـانون هدفمندسـاز  . کـرده اسـت   لیتبـد  رگـذار یمهـم و تأث  يامر را به اتیمال افتیپرداخت و در
مـدت و   در کوتـاه  توانـد  یدر حـال اجـرا اسـت مـ     ياز ارکان طرح تحول اقتصـاد  یکیکه  ها ارانهی

 نـه یدر زم قـات یبـا توجـه بـه کمبـود تحق    . کشـور تأثیرگـذار باشـد    یاتیبلندمدت بر ساختار نظام مال
 ریتـأث  نهیدر زم افتهی انیپا قیفقدان تحق زیمختلف و ن يها در حوزهها  ارانهی يقانون هدفمند راتیتأث

 يقانون هدفمنـد  نهیموجود در زم قاتیاکثر تحق نکهیو ا یاتیمال بیبر ترک ها ارانهی يقانون هدفمند
 نیـ ا جیبینـی نتـا   به پیش یقبل يها با استناد بر داده شتریقانون انجام گرفته و ب نیا يقبل از اجرا ارانهی

نظـرات کارشناسـان و    ،ينظـر  یشـده بـا اسـتفاده از مبـان     یسـع  قیتحق نیاند، لذا در ا پرداخته طرح
کـه   ییرهایمتغ ییشناسا قیکه گذشت از طر یبر آمار موجود در سال هیتک زیو ن یاتیمتخصصان مال
که  ینقانو يرهایغاست ازجمله مت رگذاریتأث یاتیمال بیواسطه آن بر ترک به ها ارانهی يقانون هدفمند

قـانون و   تیجملـه عـدم شـفاف    مـن (هـا   هـا و دسـتورالعمل   و مقـررات، بخشـنامه   نیشامل ضعف قـوان 
عـدم   ،یاتیـ و مأموران مال انیمؤد یهیو تنب یقیتشو يهازمیمختلف از قانون، ضعف مکان يها قرائت

جمـع  بـر   ،یخـال  زلبـر منـا   اتیـ ماننـد مال ( یقانون ي، خألها)نیقوان یبرخ يوجود ضمانت اجرا برا
ماننـد  (گسـترده   یقانون يها تی، وجود معاف)درآمدها، عدم شمول همه اشخاص، کاالها و خدمات

بــر  اتیــ، عــدم گســترش نظــام مال)هیســرما شیافــزا تیــمعاف ،يآســتان قــدس رضــو يهــا تیــمعاف



   )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   238

 تاناسـ  یاتیـ مال بیـ ترک رییـ بـر تغ  ياثرات قـانون هدفمنـد   لیو تحل حی، به تشرباشد یافزوده م ارزش
  .شود پرداخته

 ق،یــمــدل تحق ق،یــتحق نهیشــیپ ،ينظــر یمبــان بیــگونــه اســت کــه بــه ترت نیمقالــه بــد ســاختار
  .ارائه شده است ها شنهادیگیري و پ نتیجه انیمدل و در پا لیوتحل هیتجز

  
  مبانی نظري .2

و  یاتیـ اهـداف نظـام مال   ،يطـرح تحـول اقتصـاد    رامـون یمختصـر پ  حیبخش بعد از توض نیدر ا
  .شوند یم انیب یاجمال طور به یاتیاسان در وصول درآمد مالاستان خر گاهیجا
  

  :ينگاهی گذرا به طرح تحول اقتصاد
از  ی، برخـ جمهـور  ریـیس با حضور  "دولت  يستاد راهبرد"تحت عنوان  يستاد 1387در سال 

و  یل شـد و بـه بررسـ   کیو اقتصاددانان تشـ  نظران صاحباز  یو جمع جمهوري رئیسوزرا، معاونان 
 یتخصص يها ارگروهکل جلسات منظم و کیبا تش. پرداخته شد ها آن یابی ریشهالت و کشناخت مش

ران پرداختـه و  یاقتصاد ا شناسی آسیبو  یارشناسک يها گزارشل ی، به تحل ییاجرا يها دستگاهدر 
و  یمعرفـ  يالت سـاختار کمشـ  عنـوان  بـه الت در ادامه کن مشیا. الت استخراج شدکاز مش یفهرست

  .شامل هفت محور است يند تحول اقتصادیفرآ. را ارائه دادند يحول اقتصادرئوس برنامه ت
  ارانهیاصالح نظام 

  یاتیاصالح نظام مال
  اال و خدماتکع یاصالح نظام توز

  وري بهرهاصالح نظام 
  كاصالح نظام گمر

  کیاصالح نظام بان
  یپول مل گذاري ارزشاصالح نظام 

روشـن اسـت، امـا     وضـوح  بـه  يتحول اقتصاد هفتگانه طرح يمل بودن محورهاکو م یهماهنگ
ردن که نمونه بارز آن هدفمند کبرخوردار است  يت وافریاز موضوعات از اهم ی، برخحال درعین
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 هدفمندسـازي قـانون  (ن یتـدو  يبـات طـرح تحـول اقتصـاد    یز در ترتیـ ل نیـ ن دلیبه همـ . هاست ارانهی
  .ت قرار گرفتیدر اولو) ها ارانهی

از  یکـی  عنوان به) اي یارانهاال و خدمات ک ینسب يها متیاصالح نظام ق(ها  ارانهی هدفمندسازي 
ردن کـ  یو رقـابت  سـازي  شفافدر  تواند یم يطرح تحول اقتصاد يها محور نیتر یاساسو  نیتر مهم
 يدولـت، اصـالح الگـو    هـاي  گـذاري  سیاسـت و  هـا  ریزي برنامه ییاراکش ی، افزاوکار کسب يفضا

 يهـا  تیـ ع حمایـ عـدالت در توز  يد، برقـرار یانات و عوامل تولکامنه منابع و یص بهیمصرف، تخص
  .نقش داشته باشد... دولت و 

 لـف شـد  کو هدفمند نمودن آن دولت م ارانهیاصالح نظام پرداخت  منظور بهز ین 1380در سال  
ارانـه  یهدفمند نمودن پرداخـت   منظور به یاقدامات قانون یارشناسک يها یبا انجام مطالعات و بررس

  .را انجام دهد يانرژ يها و حامل یاساس يالهااک
 یک سال بحث و بررسیشد، بعد از  ارائهبه مجلس  87ماه  يها که د ارانهیطرح هدفمند کردن 

هـا از   ارانـه یهدفمنـد کـردن   . ل شـد ینگهبان به قانون تبـد  يآن در مجلس و شورا ییب نهایو تصو
انقـالب بـزرگ در    عنـوان  بـه ست که از آن ا ين شده در طرح تحول اقتصادییتع گانه هفتاهداف 

 ,Department of Commerce Bureau of Economic Research( شـود  یمـ اد یـ اقتصـاد کشـور   

2008(  
  

  یاتیدر مورد نظام مال یاتیکل
 وري بهـره  يملت در راسـتا  کیاست که آحاد  یاجتماع نهینوع هز کی مثابه به اتیمال: اتیمال

 نیـ ا ینیگزیجـا  يهـا  یتـا توانـائ   نـد یپرداخـت نما  آن را انـد  موظـف  کشور کیاز امکانات و منابع 
از سود  یبخش ایجامعه به دولت و  ياز درآمدها یدر واقع انتقال بخش. امکانات و منابع فراهم شود

بـه درآمـد و    یابیابزار و امکانات دست  رایز گردد یدولت م بیاست که نص ياقتصاد يها تیالفع
  .است تهسودها را دولت فراهم ساخ

 کیـ اسـت،  ) میمسـتق  ریو غ میمستق( اتیمتشکل از دو دسته مال یاتیمال بیترک: یاتیمال بیترک
 بـه  1360بار در دهه  نیاول حهیال نیا( .رندیگ یقرار م میمستق يها اتیدر گروه مال ها اتیدسته از مال

 لکـه مشـمو   يادافـر  -1مـاده   -میمسـتق  يها اتیمالطبق قانون  دیگرد ارائه یاسالم يمجلس شورا
امـالك   ایـ نسبت به اموال  یحقوق ای یقیاعم از اشخاص حق نیمالک هیکل -1:شامل اتیپرداخت مال
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 هیـ نسـبت بـه کل   رانیـ ا میمق یرانیا یقیهر شخص حق -2دوم طبق مقررات باب  رانیدر ا خود واقع
خـارج   میمق یرانیا یقیهر شخص حق -3کند  یم لیتحص رانیا ازخارج  ای رانیکه در ا ییدرآمدها

 ایـ  یقـ یاعـم از حق ( یرانـ یرایهـر شـخص غ   -4 کـرده  لیتحصکه  ییدرآمدها هینسبت به کل رانیااز 
کـه   یینسـبت بـه درآمـدها    نیو همچنـ  کنـد  یم لیتحص رانیکه در ا ییبه درآمدها نسبت) یحقوق

 لمیفـ  يواگـذار  ایـ  یفن يها کمکو  ماتیدادن تعل ای. حقوق خود ریسا ای اتزایامت يبابت واگذار
درآمـد افـراد    ایـ  یـی از دارا میطـور مسـتق   به ها اتیدسته از مال نیا )کند یم لیتحص رانیااز  یینمایس

بر  اتیبر درآمد شامل مال اتیمال. بر درآمد است اتیو مال ییبر دارا اتیو شامل مال شود یوصول م
 رانیـ بگ وقحقـ ( یقـ یبر درآمد اشخاص حق اتیو مال) ها مؤسسه ها شرکت( یدرآمد اشخاص حقوق

بـر ارث   اتیطور عمده شامل مال به زین) ثروت( ییبر دارا اتیمال. شود یم )یردولتیو غ یبخش دولت
 سـت یدر موقع چاپ دو شود یمچاپ  ها بانکازهر برگ چک که از طرف  -44ماده (تمبر و حق 

 مـت یبـر ق  است که میرمستقیغ يها اتیمال ها، اتیمال گریدسته د. است) شود یمحق تمبر اخذ  الیر
 اتیو بر دو نوع مال شود یم افتیکننده کاال و خدمت در و خدمات اضافه شده و از مصرف هاکاال

بـر   اتیـ و مال) و حـق ثبـت   یوارداتـ  يها لیاتومب ،یسود بازرگان ،یمانند حقوق گمرک(بر واردات 
 اتیـ مال ،یو صـنعت  یالکـل طبـ   دیـ تول اتیـ مال ،ینفت يها بر فرآورده اتیمانند مال(مصرف و فروش 

 اتیـ مال ،یداخلـ  يهـا  لیـ اتومب اتیـ مال ل،یاتومب اتیمال گار،یفروش س اتیمال ،یرالکلیغ يها هنوشاب
و  صـوت  ضـبط  اتیـ مال الملـل،  نیحق اشتراك تلفـن خودکـار و خـدمات بـ     اتیمال ار،یفروش خاو

 اتیمال يدبن در دسته میرمستقیغ يها اتیمال ازجمله زیافزوده ن بر ارزش اتمالی. است.) …و ریتصو
  ).Frzbd,2010(است  و فروش مصرفبر 

ا یـ در پرداخـت   يمعـوق، جـرائم عمـد    يهـا  اتیمالات، بهره یعالوه بر اصل مال: یاتیمال درآمد
  ).Frzbd,2010( ردیگ یم بررا در ها اتیمالدر پرداخت  ریتأخ

  
  در کشور یاتیمال يدر وصول درآمدها ياستان خراسان رضو گاهیجا

بـالغ   الیـ ر اردیـ لیم 6/284527معـادل   یبه رقم 1389کشور در سال  یاتیالم يدرآمدها مجموع
 يهـا  پـس از اسـتان   یاتیـ مال يدرصد از کـل درآمـدها   31/2با سهم  ياستان خراسان رضو. دیگرد

 يدر استان خراسان رضو. ششم قرار دارد گاهیتهران، هرمزگان، خوزستان، اصفهان و بوشهر در جا
 یاسـتان بـا سـهم    نیـ ا. مقدار را داشته است نیمقدار و در تابستان کمتر نیشتریدر زمستان ب یوصول
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تهران، اصفهان، خوزستان و بوشهر  يها استانپس از  میمستق يها اتیمالدرصد از کل  54/2معادل 
  ).(Frzbd,2002 دهم کشور قرار دارد گاهیدر جا يدرصد 97/1پنجم و با سهم  گاهیدر جا
  

  میمستق اتیمال
 اردیـ لیم 4/168،748معـادل   یبـه رقمـ   1389کشور در سال  یوصول میمستق يها اتیمال مجموع

 4/32فصـل تابسـتان بـا     میمسـتق  يهـا  اتیـ مربوط بـه مال  يها داده یفصل عیدر توز. دیبالغ گرد الیر
اسـتان خراسـان   . سـهم را داشـته اسـت    نیدرصـد کمتـر   6/18سهم و فصل بهـار بـا    نیشتریدرصد ب

تهـران، اصـفهان،    يهـا  استانپس از  میمستق يها اتیمالدرصد از کل  54/2معادل  یبا سهم يرضو
  .پنجم قرار دارد گاهیخوزستان و بوشهر در جا

  
  میرمستقیغ يها اتیمال

 2/115،779معـادل   یدر کـل کشـور بـه رقمـ     میمسـتق  ریـ غ يهـا  اتیـ مالمجموع  1389سال  در
 نیشـتر یدرصـد ب  9/33ل زمسـتان بـا   فصـ  میرمستقیغ يها اتیمال یفصل عیدر توز. دیرس الیر اردیلیم

اسـتان  . اند داشتهرا  میرمستقیغ يها اتیمال یسهم از وصول نیدرصد کمتر 1/20سهم و فصل بهار با 
 اتیـ مال یوصـول  زانیـ م. دهـم کشـور قـرار دارد    گـاه یدر جا يدرصد 97/1با سهم  يخراسان رضو

  .اقل بوده استحد زییدر زمستان حداکثر و در پا ياستان خراسان رضو میرمستقیغ
  

  بر درآمد اتیمال
بـر   اتیـ مال ریبـر حقـوق و سـا    اتیـ بر مشاغل، مال اتیمال یبر درآمد شامل سه جزء اصل اتیمال

 الیـ ر اردیـ لیم 6/41،115در کـل کشـور معـادل     1389بر درآمد در سال  اتیجمع مال. درآمد است
سـهم و   نیشتریدرصد ب 7/27با بر درآمد فصل تابستان  اتیمال يها داده یفصل عیدر توز. بوده است

درصـد از   98/4بـا سـهم    ياستان خراسان رضو. اند داشتهسهم را  نیدرصد کمتر 3/22با  بهارفصل 
چهـارم   گـاه یتهـران، اصـفهان و خوزسـتان در جا    يهـا  اسـتان بر درآمد پـس از   اتیمال یکل وصول

را در فصـل   زانیـ م نیکمتـر  و زییرا در فصـل پـا   یوصـول  زانیم نیشتریاستان ب نیا. کشور قرار دارد
  .است شتهبهار دا
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  پیشینه تحقیق. 3
 شیافـزا  ياقتصـاد  يامـدها یپ(اي بـا عنـوان    در مطالعه) Fetini & Bacon,1994(فتینی و بکون 

، با استفاده از جدول داده ستانده، به بررسـی اثـر تعـدیل قیمـت     )یجهان متیتا سطح ق يانرژ متیق
ران بر قیمت دیگر کاالها و سطح زندگی با فرض ثبات دستمزد انرژي تا سطح قیمت جهانی، در ای

 8هاي انرژي، تنها  جز بخش ها نشان داد که به نتایج مطالعه آن. و قیمت دیگر عوامل تولید پرداختند
اند که چهار بخش از ایـن مجموعـه    درصد بوده 20بخش داراي افزایش قیمتی بیش از  43بخش از 

 صـرف طور مستقیم از سوي خانوارهـا م  تولیدي بوده و به يها ء بخشمواد ساختمانی هستند که جز
 13انـرژي حـدود    يهـا  درمجموع مطالعه مزبور نشان داد که افزایش یکباره قیمت حامل. شوند ینم

  .دیافزا ی، م 2001درصد، بر تورم موجود در سال 
رفـتن   لیـ تحل(ان اي با عنو ، در مقاله)Rint Group and Castil,2000( لیگروپ و کاست نتیر

رابطـه  ) ؟دهـد  یهـا را کـاهش مـ    شرکت یاتیمال هیپا یخارج میگذاري مستق سرمایه ایآ: یاتیمال هیپا
هـا   حاصل از شرکت یاتیمال يها و درآمدها بر شرکت اتیمال ،یخارج میگذاري مستق سرمایه انیم

 یاتیهماهنگ مال ستمیسکشورها،  یدر برخ دهد ینشان م جینتا. دهد یوتحلیل قرار م را مورد تجزیه
  .اثر معنادار دارد یخارج میگذاري مستق اروپا بر خالص سرمایه هیاتحاد

معـامالت، نـرخ ارز مبادلـه و    (اي بـا عنـوان    ، در مطالعه)Jenson and Tar, 2002(و تار  جنسن
 يهـا  اسـت ی، بـه بررسـی آثـار س   )آن بر فقر ریو تأث ياقتصاد يامدهایپ ران،یدر ا يانرژ يها استیس

. تجاري، افزایش نرخ ارز و سیاست انرژي در ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پرداختند
نتایج این مطالعه نشان داد که اصالح اخالل در این سه بازار، منافعی بزرگ به همراه داشته اسـت و  

ر درصـد ایـن منـافع در اثـ     7دهـد کـه    درصـد افـزایش مـی    50کننـدگان را   این منافع درامد مصرف
 يهـا  درصد در اثر اصـالح قیمـت حامـل    36درصد به دلیل اصالح نرخ ارز و  7اصالحات تجاري، 

مناسـب همـراه بـا اجـراي هدفمنـدکردن       يهـا  اسـت ی، اتخاذ سنیافزون بر ا. دیآ یانرژي به دست م
منـافع بـه    کـه  یدرصـورت . را بـر فقـرا کـاهش دهـد     ها متیآثار منفی اصالح ق تواند ییارانه کاالها م

تنهـا خانوارهـاي    نـه (خانوارهـا    هاي مستقیم درآمدي در اختیار همـه  صورت پرداخت ت آمده بهدس
بر افزایش درآمد خانوارهاي فقیر در مقایسـه بـا وضـع فعلـی دارد و      بسیاري، قرار گیرد، تأثیر )فقیر

  .دشو درصد بر درامدشان افزوده می 140و  290خانوارهاي روستایی و شهري به ترتیب  نیرتریفق
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اي بـا   ، در مقاله)Jordi Kabala md Jodis Panadis, 2003(پانادس  سیکابال و جود يجورد
و هـم بـر درآمـد     اتی، اثرات تورم را هم بر وقوع مال)مصرف عیوتوز يزیگر اتیتورم، مال(عنوان 

 دیفشارشـد  کیـ هـا بـا    کـه خـانواده   یطیدر شـرا  کنـد  یم یبررس یدولت در چارچوب اقتصاد پول
اداره  یتصـادف  يزیـ هـا بـا مم   تـا زمـانی کـه خـانواده    . خود روبرو باشـند  حتاجیما دیدر خر ینگینقد
 یاصـل  جینتـا . دهـد  یهمگن در مصرف را نشان مـ  ریغ عیتوز کی ستایمواجه هستند، تعادل ا اتیمال

در مقابل  نیا. و درآمد دولت است ینرخ توسعه پول انیارتباط م کنواختیریغ فیمقاله شامل توص
 کنواختیحالت دوم، ارتباط  نیدر ا. وجود ندارد یاتیمال زیگونه گر که در آن هیچ یداختپر شیپ

در  ها يزیگر اتیمال مهیکند، جر جادیمقاله، چنانچه دولت تورم ا نیدر مدل به کار رفته در ا. است
، شـود  یمـ  يزیـ گر اتیـ بـه مال  کیـ باعـث تحر  زیـ ن نیـ ؛ کـه ا گـردد  یکمتر و کمتر م یواقع طیشرا
اگـر   یحتـ . رود یمـ  یتورم، رو بـه کاسـت   شیبا افزا یپولتوسعه  زانیدرآمد کل نسبت به م ن،یابنابر

 يارتقـا  يتورم جلو يباال زانیکه م شود یدهد، مشخص م شیمصرف را افزا عیتورم نوسانات توز
  .ردیگ یرا م یرفاه اجتماع

 -ه از جـدول داده اي بـا اسـتفاد   ، در مطالعـه )World bank ,2003(مشورتی بانک جهانی  گروه
هـا بـر    انرژي در چـارچوب طـرح هدفمنـد کـردن یارانـه      يها ستانده به بررسی افزایش قیمت حامل

بـر اسـاس برآوردهـاي    . هاي اقتصادي و تورم کل اقتصاد پرداخته است افزایش قیمت در زیر بخش
ی برسـد،  جهـان  يها متی، به سطح ق 2003انرژي در سال  يها حامل یمتکه ق انجام شده درصورتی

تـورمی    درمجموع نتایج این مطالعه نشان دهنـده . شود یدرصد به سطح تورم موجود افزوده م 5/30
  .براي کل اقتصاد است%  5/30در حدود 

اي بـا عنـوان    ، در مقالـه )Jeims Allen and Beno torgler, 2003(آلـم و بنـو تـورگلر      مـز یج
موضـوع پرداختـه کـه     نیـ به ا) و اروپا متحده تاالیدر ا یده اتیمال هیو روح یفرهنگ يها تفاوت(

 راتیمختلـف چـه تـأث    يو طـرز برخـورد افـراد در کشـورها     یاجتمـاع  يها، هنجارها تفاوت ارزش
 یدهـ  اتیمال هیروح ج،ینتا. دارد اتیمال میبر تسل يردطور مو و به يبر رفتار اقتصاد يریسنجش پذ

 کیـ پژوهش وجـود   نیا جینتا گریاز د. دهد ینشان م ایبا اسپان سهیمتحده در مقا را در ایاالت ییباال
  .   کشورها است نیدر ا یده اتیمال هیاندازه اقتصاد و درجه روح نیب یمنف یهمبستگ

رابطه فرهنگ با فـرار  (اي با عنوان  ، در مقاله)Grant Richardson, 2008(  چاردسونیر گرنت
شـکل گرفتـه     سیکـار تسـاکوم   يه بـر مبنـا  ، ک)ها میو تعم یلیشواهد تکم: کشورها نیدر ب یاتیمال
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بـا عنـوان تبعـات    (هافسـتد     مطالعـه  یدر مـورد رابطـۀ ابعـاد فرهنگـ     يشـتر یب یعملـ  لیاست، به تحل
کشـورها بـا    نیدر بـ  یاتیـ بـا فـرار مال  ) مـرتبط بـا کـار    يها در ارزش المللی بین يهاتفاوت ،یفرهنگ

 نیـ در رابطـه بـا ا   يشـتر یه اسـت تـا شـواهد ب   انجـام داد  یاتیـ متعدد فـرار مال  يها استفاده از شاخص
بـاالتر   نـان ینشان داده که هرچه سطح اجتنـاب از عـدم اطم   ونیرگرس جینتا. موضوع به دست آورد

تر باشـد، سـطح فـرار     پایین یاعتماد به دولت و تعصب مذهب ،یاجبار قانون ،باشد و سطح فردگرایی
  . صادق است یاتیمال يدر مورد انواع فرارها اه افتهی نیا. در کشورها باالتر خواهد بود یاتیمال

  .ستصورت گرفته ا نیز در داخل کشورزمینه این طالعاتی در م
عوامل مـؤثر   یبررس(با عنوان  اي مقاله، در ) Poormoghim et al.,2005(و همکاران  میپور مق

 زانیـ بـر م  رگـذار تأثیعوامـل   ی، به بررس)رانیا یاتیمال ستمیدر س یاتیمال يبر سطح وصول درآمدها
عوامـل   نیـ ا یبـا بررسـ  . انـد  پرداختـه  يکالن اقتصاد يرهایمتغ دگاهیاز د یاتیمال يوصول درآمدها

در  ينقـش مـؤثر   یاتیـ مال يهـا  اسـت یسو  یاجتمـاع  -ينهاد ،يمشخص شده است که عوامل آمار
شـده   یسـع  یاقتصـاد سـنج   يهـا  مـدل  قیمقاله از طر نیدر ا. کند یم فایا یاتیمال يوصول درآمدها

و  یاتیـ مال يدرآمـدها  زانیـ که در م يکالن اقتصاد يرهایاز متغ يسر کیاست با مشخص نمودن 
 جینتـا . برآورد شود رانیا یاتیمال ستمیس يبرا ياقتصاد کالندارند، مدل  ينقش مؤثر ها آنوصول 

 رانیـ در مقابل ساختار تـورم اقتصـاد ا   یاتیمال يعدم وجود شاخص بند لیاز آنست که به دل یحاک
عامل در گسـترش   نیا ؛ کهشود یم لیتبد یاتیمال انیبه ز یاتیمال ياز درآمدها یقسمت قابل توجه

  .کند یم فایا یبودجه دولت نقش اساس يکسر
 ارانـه یاصـالح نظـام پرداخـت    (بـا عنـوان    يا، در مطالعـه )Heidari, 2006(و همکاران  يدریح

بـه   یاجتمـاع  يحسـابدار  سیبـا اسـتفاده از مـاتر   ، )يبـر هدفمنـد   دیبا تاک رانیدر ا یاساس يکاالها
در قالـب چهـار    ها ارانهی يهدفمندساز یو فرهنگ یاسیس ،ی، اجتماع)یتورم( يآثار اقتصاد یبررس
آثـار  . شـود  یمـ در بخـش صـنعت مشـاهده     مـت یق شیافزا نیشتریب. اند پرداختهن شرح  یبه ا ویسنار

قنـد و شـکر، آرد    متیشاخص ق يدرصد 276/60و  557/62، 131/66 شیموجب افزا يبازخورد
، 6/8در دامنـه   زیعوامل ن متیشاخص ق شیافزا. شود یم یخوراک يها آن و روغن يها و فرآورده

 شیدرصـد افـزا   6/6متوسـط   طـور  بـه  زیـ خانوارها ن یزندگ نهیهز خصشا. درصد نوسان دارند 2/6
از  شیبــ ییروسـتا  يخانوارهــا یزنـدگ  نـه یشــاخص هز شیافـزا  زیــصـورت ن  نیـ کــه در ا ابـد ی یمـ 

  .است يشهر يخانوارها
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عوامـل مـؤثر بـر     یبررسـ (خـود بـا عنـوان     نامـۀ  انیـ ، در پا) Vatan doost,2008(دوست  وطن
عوامـل مـؤثر بـر     یکرده است،  تا با بررسـ  ی، سع)اکات بردرآمد مشاغل در شهرستان نیوصول مال
هرچـه   يارآمـد کت بـه  نقـاط ضـعف و قـو    ییا ضمن شناساکات مشاغل در شهرستان نیوصول مال

 يهـا  سـبه کق شـامل اصـناف و   یـ جامعـه مـورد نظـر در تحق   . ندیمان کمکشور ک یاتیشتر نظام مالیب
ق مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، روش     ین تحقیافتن پاسخ در ای يه براک یروش باشد یما کشهرستان ن

از  یاتیـ ان مالیـ ؤدم يها حیات و ترجکار و ادراکد ، افیشف عقاک یه در پکبوده  یشیمایپ یفیتوص
نبـود   "ق یـ تحق يرهـا یق نشـان داد همـه مـوارد متغ   یج تحقینتا. تار برده شده اسکق پرسشنامه بیطر
و بـاالبودن سـطح    یاتیـ ، جـرائم مال ي، طرح خود اظهار یاتین مالیقوان یان ، سادگین مؤدیض بیتبع

ات یـ مـؤثر در وصـول مال  عوامـل   عنـوان  بـه د قرارگرفتنـد و  یمورد تائ "االها و خدمات دولتکارائه 
  . شدند یعرفا مکبردرآمد مشاغل شهرستان ن

 ریتـأث  لیـ تحل(تحـت عنـوان    اي مقالـه ، در )Akbari and Jamshidi, 2010( يدیو جمش ياکبر
آن  يرا قبل از اجرا ها ارانهی ي، آثار هدفمند)کالن شهرها نهیبر درآمد و هز ها ارانهیهدفمند کردن 

 زاتیـ م یبه بررسـ  90ماه سال  5اطالعات مربوط به  یواقع جینتا یا بررسقرار داده و ب یمورد بررس
 دگاهیـ قـانون از د  ياصـفهان پـس از اجـرا    يشهردار نهیبر درآمد و هز ها ارانهی دنهدفمند کر ریتأث
نگـرش   قیـ تحق نیـ ، روش مـورد اسـتفاده در ا  انـد  پرداختهو کارشناسان کالن شهر اصفهان  رانیمد

 هدفمندسازي ریتأثآمده درباره  به دست یج واقعینتا. بزار پرسشنامه بوده استبا استفاده از ا یسنج
 شیصـورت گرفتـه پـ    يها بینی پیشمنطبق بر  يادیتا حد ز يشهردار يها نه و درآمدیها بر هز ارانهی

از محـل عـوارض سـاختمان، بـا وقفـه از       يشـهردار  يهـا  درآمـد . ارانه بوده استی هدفمندسازياز 
اصـفهان   يشـهردار  يبـرا  افـزوده  ارزشات بر یاز مال یناش يدرآمدها. اند گرفته ریتأث هدفمندسازي

پــس از  يم شــهرداریر مســتقیــم و غیمســتق يهــا نــهیهز. افتــه اســتیش یافــزا بینــی پــیش بــامطــابق 
  .افته استیش یافزا بینی پیشها منطبق بر  ارانهی هدفمندسازي

بـرآورد اثـرات طـرح    (بـا عنـوان    اي قالـه م، در )Zorar parmeh,2011(پرمه و همکاران  زورار
، بـا اسـتفاده از   )االهـا و خـدمات  کمـت  یبـر سـطح ق   يانـرژ  يهـا  ارانه حامـل ی يتحول هدفمندساز

ج ی،  نتـا اند پرداختهران یبر اقتصاد ا يارانه انرژیمت یاصالح ق ریبه  تأث یاجتماع يس حسابداریماتر
 زانیـ مبـه   هـا  مـت یقنشان داد که شـاخص   يانرژ يها حاملمت یش قیافزا یبررس ردمو يوهایسنار

  .دا خواهد کردیش پیدرصد افزا 8/36
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 یاتیـ اصـالح نظـام مال  (با عنوان   اي مقاله، در )Zorar parmeh,2011( یلمید يو صبور یانیعر
 يدرآمـدها  ك، همچـون سـهم انـد   یالتکبا توجه به وجـود مشـ  ) يبه طرح تحول اقتصاد یبا نگاه

  يجمـع آور  يهـا  نهیدولت، باال بودن نسبت هز يها نهین هزیو تأم یداخلد ناخالص یدر تول یاتیمال
ا عـدم اسـتفاده از اهـرم    یـ  یی، ناهمسویاتیمال يزان فرارهایباال بودن م ،یوصول يبه نسبت درآمدها

از  یکـی شـور بعنـوان   ک یاتیـ ، کـه سـبب شـده تـا اصـالح نظـام مال      ...نتـرل اقتصـاد و  ک يات برایمال
 یاتیـ الزامـات نظـام مال   یرا  با هـدف بررسـ   يمطرح گردد، نوشتار يتصادطرح تحول اق يمحورها

الن کـ  يرهـا یمتغ یرد برخـ کـ عمل یبخـش اول، بـه بررسـ   . اند کرده نیوشور، در هشت بخش تدک
در بخـش  . پـردازد  یمـ  ياقتصـاد  يبخش دوم، به ضرورت مواجهه با تنگناهـا . اشاره دارد ياقتصاد

 یبخش چهـارم، بـه بررسـ   . ردیگ یمقرار  یمورد بررس يطرح تحول اقتصاد یاصل يسوم، محورها
 یاتیـ مال يب درآمـدها کیـ در بخـش پـنجم، تر  . اسـت  افتهیاختصاص  یاتیت و اهداف نظام مالیاهم

بخـش هفـتم،   . پـردازد  یمـ  یاتیـ نظـام مال  يات آمـار یـ ان واقعیبخش ششم، به ب. شود یمدولت ارائه 
 نیـ ا يبـرا  ییو راهکارهـا  کشـاند  یمـ ر یتصـو  آن را بـه  يها شهیو ر ینظام فعل يش رویالت پکمش

در بخـش هشـتم خاتمـه     گیـري  نتیجـه و  يجمع بند ئهت، مطالعه با اراینهادر. شود یم انیمشکالت ب
  .ابدی یم

آثـار  (بـا عنـوان    اي مقالـه ،  در  )Yavari and Nasir Aghdam,2010(مقـدم   يریو نصـ  ياوری
ه یـ ارانـه بـر مال  ی يآثـار هدفمنـد   یابیـ ، به دنبـال ارز )اه يشهردار هیبر نظام مال ها ارانهی هدفمندسازي

ز شـده  کـ هـا تمر  نـه یدرآمـدها و هز  یر اصلین مقاله بر دو مسی، در ااند بودهتهران  يشهردار یعموم
حـدود  (  الیـ ر اردیـ لیهـزار م  5/ 5 زانیـ مقانون، درآمد ساخت وساز را به  نیا ياست، بر طبق اجرا

بـر   اتیاز بابت مال ي، درآمد شهردار. دهد یمکاهش  طیشرا ریابا فرض ثبات س)  دالر ونیلیم 550
 يا نـه یبه کل اقـالم هز  جینتا میودر صورت تعم ابدییم شیافزا الیر اردیلیهزار م 4/1 افزوده ارزش

 الیـ ر اردیـ لیهـزار م  6/23بـالغ بـر    هـا  ارانهی يهدفمندساز يا نهیتهران، اثر هز يردارشه يو درآمد
تهران و  يدرصد از کل بودجه شهردار 17/32رقم بالغ بر  نیا. خواهد شد) ردال اردیلیم4/2حدود (
  .آن خواهد بود يدرصد از بودجه نقد3/44

  
   مدل تحقیق. 4

  :شود یم انیب ریز هیفرض ق،یبه اهداف تحق دنیدر جهت رس
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) مـد بر درآ اتیمال( یاتیمال یاصل يها از گونه یکی یوصول زانیم ها ارانهی هدفمندسازي: هیفرض
  .دهد یمقرار  ریتحت تأث میمستق ریغ ای میرا به صورت مستق

 یبـر درآمـد را بررسـ    اتیـ وصول مال زانیاثر گذار بر م يرهای، ابتدا متغ هیفرض نیا یبررس يبرا
  .کرد میخواه
  

  قیو روش تحق قیتحق يرهایمتغ ،يجامعه آمار. 1- 4
ورد عوامـل اثــر گـذار بــر   شـامل افــراد مطلـع و صـاحب نظــر در مـ     قیـ تحق نیــا يجامعـه آمـار  

 يهـا  در حـوزه  یاتیـ سـازمان امـور مال   نیهستند که شامل کارشناسان و متخصص یاتیمال يدرآمدها
؛ از آنجا که به دلیل مسائلی مانند در دسـترس نبـودن برخـی از واحـدهاي جامعـه،      باشند یم یاتیمال

رد بررسـی قـرار داد،   توان کـل جامعـه را مـو    ینم …افزایش هزینه، کاهش دقت و ودن،گیر ب وقت
نفـر بـود کـه     28شـامل   ينمونه آمار. ناگزیر در این تحقیق از نمونه به جاي کل جامعه استفاده شد

روش . صـورت گرفـت    spssها با استفاده از نرم افـزار   داده لیها، تحل پرسشنامه يپس از جمع آور
  . باشد یگیري تصادفی م شیوة نمونه ز،ین هانتخاب نمون

 يا کـه متغیـر مـورد ارزیـابی در ایـن تحقیـق براسـاس یـک مقیـاس فاصـله           رفتن ایندر نظر گ با
  : توان از روابط زیر براي تعیین حجم نمونه استفاده نمود شود، می گیري می اندازه

)1               (                                                                      
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شود، تعداد افـراد جامعـه،  و     باالي خطاي نسبی است که از قبل تعیین می در این روابط حد که
هـر گـروه    يحجم نمونه الزم برا. درصد 99ضریب خطاي  و ضریب اطمینان (اند پارامترهاي جامعه

  .به دست آمد ریبه شرح جدول ز ياز جامعه آمار
  

  حجم جامعه و نمونه -1جدول
حجم نمونه  برآورد پارامتر از نمونه مقدماتی حجم جامعه گروه

  انحراف معیار  میانگین  ینهای
  28  92/0 14/3 35 درآمدمالیات بر 

  نتایج حاصل از محاسبات تحقیق* 
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کــالن  يرهــایمتغ(در چهــار دسـته   ،یاتیـ مال يبـر درآمــدها  رهــایمتغ ياثرگـذار  زانیــسـنجش م 
 29و  انـد  شـده  میتقسـ ) یقـانون  يرهایو متغ یسازمان يرهایمتغ ،یانیمؤد يرفتار يرهایمتغ ،ياقتصاد

دسـته  : کـرد  يبند میدسته تقس 2در  توان یمآمده را  به دست يرهایمتغ( اند دهیگرداستخراج  ریمتغ
 يو وصـول درآمـدها   صیتشـخ  زانیـ و بـر م  رفتـه یاثر پذ يکه از هدفمندساز یواسط يرهایول متغا

اثـر گذارنـد امـا     یاتیـ مال يمدل که بر درآمدها يبرونزا يرهایدسته دوم متغ گذارند؛یاثر م یاتیمال
 ریـ ر  متغشـده بـ   ییمستقل شناسا يرهایمتغ ریتأث). رندیگ ینم اینگرفته و  ریتأث يلزوماً از هدفمندساز

  . شده استمورد پرسش قرار گرفته ) بر درآمد اتیمال زانیم(وابسته 
  

  استان یاتیمال بیبر ترک رگذاریتاث يرهایمتغ ییشناسا -2جدول
متغیرها 

با 
بیشترین 

 تأکید

 ردیف

ف 
ـــ

ـــ
شـ

ش ک
رو

سط
 وا

غیر
مت

  

تأثیرپذیري 
هدفمندسازياز  

تأثیرپذیر از هدفمندسازي (متغیر واسط 
)وصولی هاي مالیاتاثرگذار بر / ها یارانه  

روش 
کشف 
نحوه 

اثرپذیري 
 مالیات

دسته 
بندي 
 متغیر

ناشی از عدم رقابت (کاهش میزان صادرات  √ اسنادي 1 
...)پذیري کاالهاي ایران در سطح بین الملل و   

کالن  پیمایشی
 اقتصادي

کالن  پیمایشی افزایش میزان واردات √ اسنادي 2 
 اقتصادي

)کاهش رشد اقتصادي(کاهش تولید  √ اسنادي 3  کالن  پیمایشی 
 اقتصادي

-اسنادي 4 *
 پیمایشی

تورم ناشی از ( ها قیمتافزایش سطح عمومی  √
تولید، افزایش انتظارات  هاي هزینهافزایش 

...)تورمی، کاهش تولید و  

-اسنادي
 پیمایشی

کالن 
 اقتصادي

ولت، انتشار د هاي بدهیافزایش (کسري بودجه  √ اسنادي 5 
)مخارج دولت تأمینبیشتر پول براي   

 اسنادي
 پیمایشی

کالن 
 اقتصادي

اسنادي  6 
 پیمایشی

)افزایش عدالت اجتماعی(توزیع مجدد درآمدها  √ کالن  پیمایشی 
 اقتصادي

-اسنادي 7 
 پیمایشی

-اسنادي افزایش نرخ ارز √
 پیمایشی

کالن 
 اقتصادي

ایشیپیم عدم ثبات اقتصادي - پیمایشی 8 * کالن  
 اقتصادي

کالن  پیمایشیعوامل سیاسی در عرصه داخلی و عرصه  - پیمایشی 9 
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)ها تحریممانند ( المللی بین  اقتصادي 
رفتاري  پیمایشی کاهش درآمدهاي حاصل از فروش √ اسنادي 10 

 مؤدیان
اسنادي  11 

-
 پیمایشی

تولید و  هاي نهادهبهاي ( ها هزینهافزایش  √
)به توزیعمربوط  هاي هزینه  

رفتاري  پیمایشی
 مؤدیان

 اسنادي 12 *
 پیمایشی

غیرمولد و  هاي فعالیتروي آوردن به مشاغل و  √
)یر رسمیفرشد اقتصاد غ(غیراستاندارد   

رفتاري  پیمایشی
 مؤدیان

-اسنادي 13 *
 پیمایشی

 اسنادي وجود فرصت چانه زنی و مذاکره براي اصناف -
 پیمایشی

رفتاري 
 مؤدیان

-دياسنا 14 *
 پیمایشی

عدم اعتماد به دولت و بخش عمومی و عملکرد  -
ناشی از عدم پایبندي دولت به تعهدات (سازمان 

در قبال تولیدکنندگان، عدم اطالع از نحوه هزینه 
، عدم رعایت عدالت افقی و ها مالیاتشدن 

عمودي میان مؤدیان، عدم اعتماد مؤدي به 
...)تشخیص درست مالیات و   

 
-اسنادي

شیپیمای  

رفتاري 
 مؤدیان

اسنادي  15 *
 پیمایشی

اعم از عدم تبلیغ و (فرهنگ غلط مالیات ستیزي  -
)حمایت توسط نهادهاي مذهبی و تعصب مذهبی  

 اسنادي
 پیمایشی

رفتاري 
 مؤدیان

 اسنادي 16 *
 پیمایشی

عدم اظهار درآمدهاي واقعی توسط مؤدیان در  √
کتمان اطالعات و حسابسازي، (زمان تشخیص 

تقارن اطالعات، عدم ابراز مالیات بر  کاهش
)توسط فعاالن اقتصادي افزوده ارزش  

رفتاري  پیمایشی
 مؤدیان

 اسنادي 17 *
 پیمایشی

با تأکید برکاهش (ساده سازي نظام مالی  -
)تمکین و تشویق خود اظهاري هاي هزینه  

 اسنادي
 پیمایشی

 
 سازمانی

-اسنادي 18 *
 پیمایشی

حجم باالي (صص کمبود نیروي انسانی متخ -
)مالیاتی هاي حوزهمالیاتی در  هاي پرونده  

-اسنادي
 پیمایشی

 
 سازمانی

-اسنادي 19 *
 پیمایشی

محدودیت در دسترسی (عدم شفافیت اطالعات  -
به اطالعات مؤدیان مانند حساب بانکی، 

، میزان ها شرکتثبتی اشخاص، ثبت  هاي دارایی
دقیق فروش، عدم تجمیع اطالعات مؤدیان در 

قالب بانک اطالعاتی جامع، عدم ارائه دفاتر مالی 
حسابرسی شده، عدم ثبت کلیه معامالت براساس 

)کد اقتصادي  

  پیمایشی
 سازمانی

 اسنادي 20 *
 پیمایشی

اعم (مکانیزاسیون فرایند اظهار، تشخیص و وصول  -
از سیستم اظهارنامه الکترونیکی، ایجاد و توسعه 

-اسنادي
 پیمایشی

 سازمانی
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پرداخت  هاي روشپیشخوان دولت، استفاده از 

 )POSالکترونیک مانند دستگاه 
عدم وجود جریان اطالعاتی از سازمان به مؤدیان  - پیمایشی 21 *

،  ها بخشنامهاعم از  اطالع رسانی قوانین و (
...)تبلیغات و   

 سازمانی پیمایشی

یشیپیما عدم حمایت مالی و قضایی از پرسنل سازمان - پیمایشی 22 *  سازمانی 
 -تمرکزگرایی در سازمان( یسازمان هاي ویژگی - پیمایشی 23 

بروکراسی  -عدم شایسته ساالري در سازمان
، عدم وجود )طوالنی بودن فرایند اخذ مالیات(

آموزش مناسب براي ممیزان، عدم تکریم ارباب 
رجوع، عدم نظارت دقیق بر وصول مالیات، 

ITضعف سیستم  )سازمان   

ازمانیس پیمایشی  

مانند استفاده از (عملکرد نامناسب ممیزان مالیاتی  - پیمایشی 24 
آمار نادرست و غیر واقعی در هنگام تشخیص، 

ضعف در کارشناسی، فساد و نادرستی میان 
...)مأموران مالیاتی و  

  پیمایشی
 سازمانی

 اسنادي 25 *
 پیمایشی

و  ها بخشنامهضعف قوانین و مقررات،  -
من جمله عدم شفافیت قانون و ( ها دستورالعمل

مختلف از قانون، ضعف مکانیزمهاي  هاي قرائت
تشویقی و تنبیهی مؤدیان و مأموران مالیاتی، عدم 
وجود ضمانت اجرا براي برخی قوانین، خالء هاي 

مانند مالیات بر منازل خالی، بر ثروت، بر (قانونی 
 کاالها جمع درآمدها، عدم شمول همه اشخاص،

)و خدمات  

 اسنادي
 پیمایشی

 قانونی

مانند معافیت (قانونی گسترده  هاي معافیتوجود  - پیمایشی 26 *
آستان قدس رضوي، معافیت افزایش سرمایه، 

م، منافذ قانونی براي .م.موازي با ق هاي معافیت
))م.م.ق 138و  132مانند مواد (گریز مالیاتی   

 قانونی پیمایشی

-اسنادي 27 *
 پیمایشی

افزوده ارزشنظام مالیات بر عدم گسترش  -  قانونی پیمایشی 

 قانونی پیمایشی روش تشخیص علی الرأس - پیمایشی 28 
 اسنادي 29 *

 پیمایشی
، افزوده ارزشمانند (معرفی پایه جدید مالیاتی  -

)مجموع درآمد و   
-اسنادي

 پیمایشی
 قانونی

 )مطالعات اسنادي و پیمایشی(نتایج حاصل از محاسبات تحقیق* 
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در سـطح شـهر    اتیـ و بـر حسـب مـوارد مـورد سـنجش، در سـطح ادارات مال       هیته يارسشنامهپ
  . دیگرد عیمشهد، توز

شامل شـامل درآمـد اشـخاص    (بر درآمد   اتیمال زانیعوامل مختلف بر م يگذار پرسشنامه، اثر 
  .دهد ی، را مورد پرسش قرار م)درآمد مشاغل و درآمد مستغالت ،یقیحق

  پرسشنامه ییروا
مفهـوم خـاص مـورد نظـر را انـدازه       يه شده تا چـه حـد  ین است که ابزار تهیا ییصود از روامق

 یبا توجه به اسـتفاده از مبـان    قیپرسشنامه مورد استفاده در تحق ییروا). Sakaran, 2001( ردیگ یم
  .قرار گرفته است دیی، مورد تأ نیو مشاور نیو نظر کارشناسان، ناظر  ينظر

  پرسشنامه ییایپا
هـاي هـر زیرمجموعـه     محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ الزم است که ابتـدا واریـانس نمـره    ايبر

هـا در فرمـول زیـر     سپس با قـرار دادن آن . هاي پرسشنامه و سپس واریانس کل محاسبه شود پرسش
  :آید مقدار ضریب آلفاي کرونباخ به دست می
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هاي پرسشنامه یا سؤاالت پرسشنامه است؛  زیرمجموعه kدر آن  تعداد که

2
js  واریانس سئوال

k  2ام است وsباشد واریانس کل می .  
  .کند آلفاي کرونباخ میزان همبستگی مثبت اعضاي یک مجموعه را با هم منعکس می بنابراین

  
 کرونباخ بیضر - 3جدول 

 ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه

درآمدمالیات بر   818/0  

 نتایج حاصل از محاسبات تحقیق* 
  

بر درآمد  اتیدر  بخش مال یاتیمال يبر درآمدها مؤثرعوامل  ياثرگذار زانیسنجش م: پرسسشنامه . 2- 4
  )درآمد مشاغل و درآمد مستغالت ،یقیشامل درآمد اشخاص حق(

ارائه شده به سؤاالت پرسشنامه و آزمون  يها پاسخ یبا چگونگ ییآشنا ي، براهیفرض نیا یدر بررس
و  میپرداز یها م پاسخ یبه بررس ی، ابتدا با استفاده از جداول فراوانها آناز  کیهر  يدار یمعن
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تا در  شود یمها پرداخته  پاسخ نیانگیم یاستودنت به بررس - t يدار یسپس با استفاده از آزمون معن
  .حاصل گردد یروشن جهیال نتؤدر مورد هر س انیپاسخگو دگاهیمورد د

بر  اتیمال(مستقل  ریارائه شده به سؤاالت متغ يها پاسخ یدرصد فراوان یبررس جینتا 4جدول  در
  .است دهیگزارش گرد) درآمد

  
  )درصد(درآمد بر  اتیمال ریمتغ- ارائه شده يها پاسخ یدرصد فراوان - 4جدول 

 عامل ردیف
ار افزایش بسی

 دهدمی
افزایش 

 دهدمی

تغییر 
-نمی

 دهد

کاهش 
 دهدمی

بسیار کاهش 
 دهدمی

1/77/356/53  6/3 کاهش میزان صادرات 1

4/77/405/186/297/3 افزایش میزان واردات 2

4/77/3639/25  )کاهش رشد اقتصادي(کاهش تولید  3

7/75/382/199/267/7  ها متیقافزایش سطح عمومی  4

5 
هاي دولت و  افزایش بدهی(کسري بودجه 

9/176/289/176/281/7  )مخارج دولت نیتأمانتشار بیشتر پول براي 

7/572/195/118/3/7/7  توزیع مجدد درآمدها 6

7/103/147/104/469/17  عدم ثبات اقتصادي  7

5/114/154/153/424/15  افزایش نرخ ارز 8

7/103/147/103/3925 المللی بین يها میتحر 9

10 
توسط (کاهش درآمدهاي حاصل از فروش 

7/106/31/71/574/21  )هاي اقتصاديبنگاه

11 
تولید و  يها نهادهبهاي ( ها نهیهزافزایش 

1/77/107/106/539/17  )هاي مربوط به توزیع هزینه

12 
 يها تیفعالروي آوردن به مشاغل و 

رشد اقتصاد غیر (راستاندارد غیرمولد و غی
  )رسمی

6/34/219/179/423/14

13 
وجود فرصت چانه زنی و مذاکره براي 

6/31/329/174/46  اصناف

14 
عدم اعتماد به دولت و بخش عمومی و 

1/111/113/595/18  عملکرد سازمان

1/111/116/552/22  فرهنگ غلط مالیات ستیزي  15

درآمدهاي واقعی توسط مؤدیان  عدم اظهار  16
7/75/618/30  در زمان تشخیص
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17  
با تأکید برکاهش (ساده سازي نظام مالی 

4/21509/177/10  )هاي تمکین و تشویق خود اظهاري هزینه

3/147/6025  کمبود نیروي انسانی متخصص  18

6/37/104/713/14 عدم شفافیت و تجمیع اطالعات مؤدیان  19

مکانیزاسیون فرایند اظهار، تشخیص و   20
9/174/716/31/7  وصول

عدم وجود جریان اطالعاتی از سازمان به   21
1/116/293/59  مؤدیان

عدم حمایت مالی و قضایی از پرسنل   22
7/37/709/25  سازمان

1/111/748/14 یسازمان يها یژگیو  23

8/35/112/694/15 ممیزان مالیاتی عملکرد نامناسب  24

ها و  ضعف قوانین و مقررات، بخشنامه  25
 ها دستورالعمل

8/37/77/578/3

6/31/76/537/35 قانونی گسترده يها تیمعافوجود   26

6/39/174/461/32  افزوده ارزشعدم گسترش نظام مالیات بر   27

6/33/394/211/326/3  روش تشخیص علی الرأس  28

مانند (معرفی پایه جدید مالیاتی   29
  ...)، مجموع درآمد و افزوده ارزش

9/173/647/101/7

 نتایج حاصل از محاسبات تحقیق* 

  
 ریـ از سـؤاالت متغ  کیـ داده شده به هـر   يها پاسخ یچگونگ توان یم 4جدول  جیبا توجه به نتا

از % 90بـه   کیمثال نزد يبرا. قرار داد یه و مورد بررسرا مالحظ درآمدبر  اتیمستقل پرسشنامه مال
بر  اتیمال شیو وصول باعث افزا صیاظهار، تشخ ندیفرا ونیزاسیاند که مکان معتقد بوده انیپاسخگو

انـد کـه کـاهش     موضع اعتقاد داشته نیبه ا انیپاسخگو% 90ها خواهد شد و در مقابل حدود  درآمد
  .ها گردد بر درآمد تایباعث کاهش مال تواند  یم دیتول

را  انیپاسخگو دگاهید يادیها تا حد ز پاسخ یارائه شده در جدول درصد فراوان جیاگر چه نتا
در  توان یجامع نم طور بهاما  کند یبر درآمد مشخص م اتیمال راتییراجع به عوامل مؤثر بر تغ

 یاستودنت به بررس -t منظور با استفاده از آزمون نیبد .اظهار نظر نمود ها آناز  کیمورد هر 
  .مالحظه نمود 5در جدول  توان یآن را م جیارائه شده پرداخته شده است که نتا يها اسخپ
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  )درآمدبر  اتیمستقل مال يرهایمتغ(استودنت  - tآزمون  جینتا - 5جدول 
 انحراف  نیانگیم عامل ردیف

  اریمع 
   ةآمار

t - 
  استودنت

P-
value 

: نتیجه آزمون
 درآمدمالیات بر 

 … را
 دهد یکاهش م66/2786/0645/2-013/0 کاهش میزان صادرات 1

 دهد ینمتغییر 19/3075/1895/0379/0 افزایش میزان واردات 2

 دهد کاهش می93/1781/0148/7-  )کاهش رشد اقتصادي(کاهش تولید  3

 دهد ینمتغییر 12/3143/1515/0611/0  ها متیقافزایش سطح عمومی  4

هاي دولت و انتشار بیشتر  افزایش بدهی(ي بودجه کسر 5
  )مخارج دولت نیتأمپول براي 

21/3258/1902/0375/0 دهد ینمتغییر 

 دهد افزایش می54/3948/0948/1-062/0  توزیع مجدد درآمدها 6

 دهد تغییر نمی54/2261/1575/1-124/0  عدم ثبات اقتصادي  7

 دهد ینم رییتغ65/2263/1397/1-175/0  افزایش نرخ ارز 8

 دهد کاهش می46/2319/1149/2-41/0 المللی بین يها میتحر 9

هاي توسط بنگاه(کاهش درآمدهاي حاصل از فروش  10
  )اقتصادي

25/2175/1379/3-002/0دهد کاهش می 

هاي  تولید و هزینه يها نهادهبهاي ( ها نهیهزافزایش  11
  )مربوط به توزیع

36/2129/1012/3-006/0دهد می  کاهش 

غیرمولد و  يها تیفعالروي آوردن به مشاغل و  12
  )رشد اقتصاد غیر رسمی(غیراستاندارد 

57/2103/1056/2-050/0دهد کاهش می 

 دهد تغییر نمی93/2979/0386/0-702/0  وجود فرصت چانه زنی و مذاکره براي اصناف 13

 دهد کاهش می15/2864/0181/5-  عمومی و عملکرد سازمانعدم اعتماد به دولت و بخش  14

 دهد کاهش می11/2892/0181/5  فرهنگ غلط مالیات ستیزي  15

عدم اظهار درآمدهاي واقعی توسط مؤدیان در زمان   16
  تشخیص

77/1587/0690/10-دهد کاهش می 

هاي  با تأکید برکاهش هزینه(ساده سازي نظام مالی   17
  )و تشویق خود اظهاري تمکین

82/3905/0804/4دهد افزایش می 

 دهد کاهش می89/1629/0316/9-  کمبود نیروي انسانی متخصص  18

 دهد کاهش می04/2637/0007/8- عدم شفافیت و تجمیع اطالعات مؤدیان  19

 دده افزایش می4720/0348/7  مکانیزاسیون فرایند اظهار، تشخیص و وصول  20

 دهد کاهش می52/2700/0573/3-001/0  عدم وجود جریان اطالعاتی از سازمان به مؤدیان  21

 دهد کاهش می81/1622/0894/9-  عدم حمایت مالی و قضایی از پرسنل سازمان  22

 دهد کاهش می07/2781/0162/6- یسازمان يها یژگیو  23

 دهد کاهش می04/2662/0404/7- عملکرد نامناسب ممیزان مالیاتی  24

 دهد کاهش می85/1732/0041/8- ها ها و دستورالعمل ضعف قوانین و مقررات، بخشنامه  25
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 دهد کاهش می79/1783/0704/8- قانونی گسترده يها تیمعافوجود   26

 دهد کاهش می93/1813/0971/6-  افزوده ارزشعدم گسترش نظام مالیات بر   27

 دهد تغییر نمی07/3016/1372/0713/0  تشخیص علی الرأسروش   28

، مجموع افزوده ارزشمانند (معرفی پایه جدید مالیاتی   29
  ...)درآمد و 

93/3766/0412/6دهد افزایش می 

 نتایج حاصل از محاسبات تحقیق* 

  
 یگدر مـورد چگـون   انیپاسـخگو  دگاهیـ د یضـمن بررسـ   تـوان  یمـ  5جـدول   جیبا توجه بـه نتـا  

بـر اسـاس    زیـ هـا را ن  آن يرگـذار یتأث زانیـ بر درآمد، م اتیمال راتییعوامل مختلف بر تغ ياثرگذار
: گفـت  تـوان  یمثـال مـ   يبـرا . و توجـه قـرار داد   یهر عامل مورد بررس يبه دست آمده برا نیانگیم

 ونیسـ زایهمچـون مکان  یهـا عـوامل   بر درآمد اتیمال زانیم شیعامل را در افزا نیتر مهم انیپاسخگو
سـاده   نیو همچن) مانند مجموع درآمد( یاتیمال دیجد هیپا یو وصول و معرف صیاظهار، تشخ ندیفرا

همچـون عـدم اظهـار     یاند و در مقابل عـوامل  کرده یمجدد درآمدها معرف عیو توز ینظام مال يساز
گسـترده، عـدم    یقـانون  يهـا  تیـ وجـود معاف  ص،یدر زمـان تشـخ   انیـ توسط مؤد یعواق يدرآمدها

 نیتـر  را مهـم  انیـ اطالعات مؤد عیو تجم تیسازمان و عدم شفاف کارکناناز  ییو قضا یمال تیاحم
باعـث   انیپاسـخگو  يکه از سو یعوامل. اند ها اعالم کرده  بر درآمد اتیمال زانیعوامل در کاهش م

  :است لیشامل موارد ذ زین شود یها نم بر درآمد اتیمال زانیدر م يریچشمگ رییتغ
  واردات زانیم شیافزا  
  ها متیق یسطح عموم شیافزا  
  بودجه يکسر  
  يعدم ثبات اقتصاد  
  نرخ ارز شیافزا  
  اصناف يو مذاکره برا یوجود فرصت چانه زن  
  الرأس یعل صیروش تشخ  
 يانـد کـه بتواننـد از لحـاظ آمـار      تر نبوده کوچک ایتر و  آنقدر بزرگ 3فوق از شاخص  عوامل

 شیافـزا  ایـ باعث کاهش و  انیپاسخگو دگاهیشاخص داشته باشند و از د نیبا ا يدار یاختالف معن
  .پاسخ گردند ریمتغ
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مستقل با استفاده از جداول  يرهایدر مورد سؤاالت مرتبط با متغ انیپاسخگو دگاهید یاز بررس پس
اثـر همزمـان    یقسـمت بـه بررسـ    نیهر سؤال، در ا نیانگیو آزمون م یفیو آمار توص یدرصد فراوان

 ریـ متغ نیابتـدا بـ   ر،یمسـ  لیـ انجام تحل يبرا شود یسؤاالت پرداخته م نیبه دست آمده از ا يهاریمتغ
با اسـتفاده از روش گـام بـه گـام      ونیمدل رگرس کیمستقل  يرهایو متغ) بر درآمد اتیمال(وابسته 

 ردا یاسـتاندارد شـده معنـ    يهـا  از بـرآورد پـارامتر   ریمسـ  لیرسم نمودار تحل يو برا میده یبرازش م
گزارش  5مستقل در جدول  يرهایمتغ بیو برآورد ضرا انسیوار زیآنال جینتا. کرد میاستفاده خواه

  .شده است
  

  درآمدبر  اتیمال ریمستقل و متغ يرهایمتغ نیگام به گام ب ونیمدل رگرس بیبرآورد ضرا -5جدول
 P-value  آزمون ةآمار  برآورد پارامتر استاندارد متغیر

 002/0 -592/3 -599/0  متغیرهاي قانونی

902/12  =F  36/0  =2R  02/0  =P-value  
 نتایج حاصل از محاسبات تحقیق* 

  

تــر اســت لــذا مشــخص  کوچــک 05/0از ســطح آزمــون  ونیرگرســ) P-value(مقــدار احتمــال 
 يدار یمعنـ  وهیبـه شـ   يا مرحلـه  ونیدر مدل رگرسـ  ماندهیمستقل باق ریمتغ یخط بیکه ترک شود یم

است  ماندهیدر مدل باق ریمتغ کیوابسته است و اگر چه تنها  ریمتغ راتییتغ ینیب شیو پ نییقادر به تب
از % 36توانسته است تـا   یقانون ریبوده و متغ دار یمعن قیتحق يرهایبه متغ یونیاما برازش مدل رگرس

 تـر  مسـتقل کوچـک   ریمتغ نیا بیضر P-value نکهیکند و با توجه به ا نییپاسخ را تب ریمتغ راتییتغ
  .است یلذا وجود آن در مدل الزام ؛است 05/0از سطح آزمون 

گونـه   هـیچ  یونیدر مـدل رگرسـ   ریـ متغ کیوجود تنها  لیآشکار است که به دل زیموضوع ن نیا
 تـوان  یمستقل و وابسته وجود ندارد و لـذا بـا اطالعـات موجـود مـ      ریمتغ نیب زین یمیمستق ریرابطه غ

  .را رسم کرد ریمس لینمودار تحل
 . مالحظه نمود1توان در شکل  یل مسیر متغیرهاي مورد بررسی در این سئوال تحقیق را میتحل

 

 
  )درآمدمالیات بر (تحلیل مسیر متغیرهاي تحقیق  -1 شکل
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در  قیـ سـؤال تحق  نیـ مسـتقل ا  يرهـا یمتغ) میمسـتق  ریـ و غ میاثر مستق زانیم کیبه تفک( یاثر کل
آن مـورد   جیبا توجه به نتا توان یمدل را م يرهایمتغ ریتأث زانیاست که م دهیگردگزارش  7جدول 

  .قرار داد یبررس
  

  )درآمدبر  اتیمال ریمتغ(وابسته  ریبر متغ) ریمس بیضرا(مستقل  يرهایاثر متغ -7جدول
 اثر متغیر

 کل  غیرمستقیم  مستقیم

 -559/0 ---  -559/0  متغیرهاي قانونی

  حاسبات تحقیقنتایج حاصل از م* 
  

بر  اتیمال ریبر متغ میاست و  اثر مستق ماندهیاست که در مدل باق يریتنها دسته متغ یقانون يرهایمتغ
همچون ضعف  یعوامل ق،یبه پرسشنامه تحق انیپاسخگو دگاهیاز د دیگر عبارت ؛ بهدارد  درآمد

گسترده، عدم گسترش  ینقانو يها تیها، وجود معاف ها و دستورالعمل و مقررات، بخشنامه نیقوان
  .گردند یبر درآمد م اتیباعث کاهش مال الرأس یعل صیو روش تشخ افزوده ارزشبر  اتینظام مال

 

  
  درآمدبر  اتیمال -1 نمودار
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  یوصول يبر درآمد از کل درآمدها اتیمال يسهم درآمدها -2 نمودار

 نتایج حاصل از محاسبات تحقیق

  
  )یمطلق وصول ریمقاد(ها- ارانهی يقانون هدفمند يپس از اجرا  یاتیلما يروند درآمدها یبررس.  3- 4

  :درآمدبر  اتیمال
برخـوردار   يصـعود  ياز رونـد  یبـر درآمـد در طـول دوره مـورد بررسـ      اتیمال یوصول ریمقاد

 1390در سـال   الیـ ر اردیـ لیم 89/2598بـه   1386در سـال   الیر اردیلیم 37/1375از  زانیم نیا. است
است که بـه علـت   ) الیر اردیلیم 46/328( 1390 رماهیمقدار آن مربوط به ت نیشتریاست که ب دهیرس
بـر درآمـد در سـال     اتیـ مقـدار مال ( اتفاق افتـاده اسـت    یحقوق بخش عموم اتیمال دیشد شیافزا

). اسـت  دهیرسـ  الیـ ر اردیـ لیم 74/2045بـه مبلـغ    -هـا  ارانـه ی يسال اعمال قانون هدفمندساز -1389
در مـرداد بـا کـاهش و در     ش،یهر سال با افزا رماهیدر ت یدر طول بازه مورد بررسبر درآمد  اتیمال

  .همراه بوده است شیمجدداً با افزا وریشهر
  

  گیري جمع بندي و نتیجه -5
 ییشناسـا  ریـ بـر درآمـد بـه شـکل ز     اتیـ اثرگذار بر سطح وصـول مال  عوامل ق،یتحق جیطبق نتا

  :دیگرد
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  بر درآمد اتیول مالعوامل اثرگذار بر سطح وص - 8 جدول
  نتایج رگرسیون گام به گام  نتایج رگرسیون تک متغیره

عوامل در کاهش  نیتر مهم
  مالیات

عوامل در  نیتر مهم
  افزایش مالیات

متغیرهاي برونزاي 
  *اثرگذار

  ضرایب
متغیرهاي درونزاي 

  **اثرگذار
  ضرایب

 يعدم اظهار درآمدها
در  انیتوسط مؤد یواقع

  صیزمان تشخ

 ندیفرا ونیزاسیمکان
و  صیاظهار، تشخ
  وصول

    - 559/0  متغیرهاي قانونی 

هاي قانونی  وجود معافیت
  گسترده

معرفی پایه جدید 
مانند مجموع (مالیاتی 

  )درآمد
      

 ییو قضا یمال تیعدم حما
  از پرسنل سازمان

        ساده سازي نظام مالی

عدم شفافیت و تجمیع 
  اطالعات مؤدیان

          توزیع مجدد درآمدها

  .گذارند یماثر  ها اتیمالبر  ياز هدفمندساز يریهستند که بدون اثرپذ ییرهایبرونزا، متغ يرهایمتغ* 
  .گذارند یماثر  ها اتیمالو بر  رفتهیاثرپذ يهستند که از هدفمندساز ییرهایدرونزا، متغ يرهایمتغ** 

  نتایج حاصل از محاسبات تحقیق
 

و اثـر   میاثر مستق نیتر بر درآمد، که بزرگ اتیمال زانیم عامل اثرگذار بر نیتر مهم جیمطابق نتا
و جالـب   تینکته حائز اهم نیا. اند بوده یقانون يرهایبر درآمد را داراست، متغ اتیمال زانیکل بر م

  .اند گام به گام معنادار نبوده ونیدرونزا، در رگرس يرهایاز متغ کی چیتوجه است که ه
هــا و  و مقــررات، بخشـنامه  نیشـامل ضــعف قـوان   یقـانون  يارهــیمتغ رهـا، یمتغ يدسـته بنــد  طبـق 

 يهـا زمیمختلـف از قـانون، ضـعف مکـان     يهـا  قانون و قرائـت  تیازجمله عدم شفاف(ها  دستورالعمل
خـالء   ن،یقـوان  یبرخـ  يعدم وجود ضـمانت اجـرا بـرا    ،یاتیو مأموران مال انیمؤد یهیو تنب یقیتشو

بر جمع درآمدها، عـدم شـمول همـه اشـخاص، کاالهـا و       ،یبر منازل خال اتیمانند مال( یقانون يها
ماننـد  (گسـترده   یقـانون  يهـا  تیـ ، وجـود معاف )بـا نـوع کـاال    اتیـ ، عدم تناسب درصد مال)خدمات

،  عـدم  ))م.م.ق 138و  132مانند مواد ( یاتیمال زیگر يبرا یم، منافذ قانون.م.با ق يمواز يها تیمعاف
درصـد   کی جیطبق نتا. باشد یالرأس م یعل صیروش تشخافزوده و  بر ارزش اتیمال ظامگسترش ن

  .بر درآمد خواهد شد اتیمال زانیدرصد کاهش در م 0,599عوامل منجر به  نیدر ا رییتغ
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کـه در   شـود  یگام به گام، مالحظـه مـ   ونیدر کنار رگرس رهیتک متغ ونیرگرس جینتا یبررس با
بـر درآمـد    اتیـ بـر مال  یاثـر منفـ   نیـ هـا، ا  ها و دسـتورالعمل  و مقررات، بخشنامه نیمورد ضعف قوان

بر جمـع درآمـدها    اتیو مال یبر منازل خال اتیمانند عدم وضع مال( یخالء قانون ياز مجرا تواند یم
  . گسترده باشد یقانون يها تیو معاف) و عدم شمول همه اشخاص

منظـور   به ستیبا یها م ، بلکه دولتشود ینم هیوجه توص چیبه ه یاتیمال تیمعاف دگاه،ید کی در
امر  نیا لیاستفاده کنند و دل یاتیمال ياز اعتبارها يکنندگان و فعاالن اقتصاد دیرساندن به تول ياری

و تخلف  رارامکان ف ها تیکه در مورد معاف یدرحال ؛است یاتیدر اعتبار مال ها تیشفاف بودن وضع
 يهـا  تیـ خـاص، فعال  یمنـاطق از توسـعه   تیـ منظـور حما  عمومـاً بـه   یاتیمال تیمعاف. است ادیز یمال

 ،یکـه در اقسـام مختلـف موضـوع     شود یخاص اعطا م يمنظور کمک به قشر به ایو  ژهیو ياقتصاد
 شدر بخــ یاتیــمال تیــمعاف رانیــدر ا یاتیـ مال تیــمعاف نیتــر مهــم. شـود  یمــ يطبقــه بنــد...و  یمـدت 

 اتیـ مال تیـ ، معافو محـروم  ژهیمناطق و یاتیمال يها تیمعاف ،یمعدن -يدیتول يواحدها ،يکشاورز
 يهـا  مانند مدارس و دانشـگاه  یفرهنگ تیدرآمد و حقوق، معاف یاتیمال تیمعاف ،ینفت ریصادرات غ

 یاتیـ مال يهـا  تیاست معاف یهیبد. باشد یم یدولت ریغ یعموم ينهادها یبرخ تیو معاف یانتفاع ریغ
 یو اگـر بخشـ   گردد یم یوصول يها اتیمال زانیم لیکه مطرح شود موجب تقل یبا هر اسم و عنوان

در  جیـ را یاتیـ مال يهـا  تیـ از اشـکاالت معاف  یکـ ی. گردد یم ضیمورد حذف گردد موجب تبع یب
قـانون واحـد    کیـ در  یاتیمال نیقوان گریاست و از طرف د نیو صراحت قوان تیکشور، عدم شفاف

  .کند ینم يریگ میخصوص تصم نیمشخص در ا یمرجع قانون کیو  شدهن عیتجم
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